17. til 24. september: Spanien Tur (program vedlagt )

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16: Rødding Biograf

Vi kører i bus til og fra Billund. Hvis nogen vil køre selv, bedes I venligst ringe til
Svend Andersen og framelde bussen. Afg. Fra Rødding kl. 4.30 – Jels kl.4.45
Bustransporten er ikke med i rejsens pris; den koster kr. 350 tur /retur.

Torsdag den 5. oktober kl. 13.30: Udflugt i Ribe
Vi mødes på P. pladsen ved – Danhostel Ribe, Sct. Peders gade . Herfra følger vi
en guide rundt i Ribe , efter ca. en times tid kører vi til Vadehavscentret , hvor vi
drikker kaffe, derefter på egen hånd rundt i centret. Pris 180 kr. Tilmelding til
Svend Andersen senest den 28. september.

Torsdag den 2. november kl. 10: Besøg på Branderup mejeri
Mejeriet har begrænset deltagerantallet til 24 personer. Vi mødes på mejeriet.
Vi får kaffe og et rundstykke, derefter en guidet tur på mejeriet, vi slutter af med
en sandwich.
Tilmelding til Birthe Østergård senest den 26.10.

Torsdag den 16. november kl.14.00: Foredrag: ” Rusland og Vesten. Partner eller
fjendskab.
Cand. Mag. I historie Jens Jørgensen Nielsen fortæller . Han har arbejdet i bl. a.
Rusland, Estland, Polen og det tidligere Jugoslavien. (Jens Jørgensen Nielsen var
guide på vores Polens tur i 2016 )
Sted; Rødding hotel, Tilmelding til Ove Bruun senest den 9.10 Pris.kr.100

Vi ser en film, ( filmen vælges senere), Herefter hyggeligt
samvær på centret. Entre, mad og et glas vin koster kr.
300.00. tilmelding til Birte Poulsen senest den 8. januar
2018
Torsdag den 22. februar 2018. kl. 14.00: Generalforsamling med dagsorden iflg.
Vedtægterne.
Sted; Rødding Hotel
1.
2.
3.
4.

valg af dirigent og stemmetællere
beretning ved formanden
fremlæggelse af regnskab
behandling af indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest
14.2.2018
5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Svend Wollesen (ønsker ikke genvalg),
Birte Poulsen, Astrid Nielsen og Svend Andersen
6. Valg af revisor: Hans A. Petersen ( ønsker ikke genvalg)
7. Evt.
Inden generalforsamlingen fortæller Svend Brodersen om udviklingen og
fremtiden på Gram Slot

Torsdag den 8.marts: Udflugt til Randers regnskov
Afgang fra Rødding kl.9.15 ( p.pladsen bag den gamle brugs ) og fra Jels kl.9.30
(ved idrætscentret )
Vi får frokost i Regnskovens cafe, derefter er der rundvisning, så drikkes kaffen
samme sted.

Herefter kører vi til Enghøj Kirke. Kirken er bygget i 1994 og er arkitektonisk lidt
ud over det sædvanlige. Vi bliver vist rundt i kirken. Herefter går turen til Hvidsten
Kro, hvor vi spiser aftensmad.
Turen koster 700.00 kr. Tilmelding til Svend Andersen, senest den 26. februar
2018

Torsdag den 12. april kl. 14.00: Foredrag om arbejdet som hospice chef
Anne Marie Olsen fortæller om sit arbejde som hospice chef på Hospice
Sønderjylland gennem 10 år.
Sted; Rødding Hotel, pris 75 kr. Tilmelding: Astrid Nielsen, før 05-04-2018.

3-dages tur til Sverige sidst i maj el. først i juni (program udsendes senere).

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Alle(uanset fortid) kan blive medlem. Kontingent 100 kr. årligt
Bestyrelsen:
Svend Andersen form.

74846161- 40144761 Storejels@gmail.com

Birthe Østergård næstf.

74871304-40741304 birthepeter@gmail.com

Ove Bruun kasserer og sek. 74841045-60651845 o.bruun@rnet.dk
Svend Wollesen

74846262-20994456 gerdasvend@hotmail.com

Astrid Nielsen

74822507-20163506 astrid.jens@mail.dk

Birte Poulsen

74841720-50669444 birte.kaj@rnet.dk

Jens Christian Christensen

20238567 gravlingkar@mail.tele.dk
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